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Dag lieve donateurs,
Kleine goede doelen
Sinds kort staan we met Stichting Renuka Nepal op de site www.kleinegoededoelen.nl
Deze organisatie wil ook graag informatie als projecten afgerond zijn. Ze willen graag laten zien aan
mensen die de site bezoeken, dat projecten ook succesvol afgesloten kunnen worden. Daar hopen wij
toe te behoren en doen daar ook ons uiterste best voor.
Watertank
Vanuit Nepal heb ik bericht gehad dat de beschermkamer voor de kranen weer opnieuw is gebouwd.
Door een kleine landslide was deze naar voren `gebroken`. De ondergrond is nog degelijker gemaakt,
zodat dit hopelijk niet weer gebeurd. Door de moesson is het werk wat vertraagd. Nu is het gereed.
Fijn dat zaken uitgevoerd worden, als ik er niet ben. De kosten waren deze keer nog voor onze
rekening, omdat het toch een beetje hoog bedrag voor hen was. Het geld op de rekening van het
wsatercomitee stelt, na een jaar, nog niet zoveel voor.
Zomer markten
Het staan op de markten op woensdag in Callantsoog was weer een feest. Belangstellende mensen,
fijne gesprekken gevoerd. Er zijn altijd mensen die wat meer willen weten over het project.
Opmerkelijk is dat ons werk kinderen tussen 10 en 15 jaar erg aanspreekt. Met behulp van Arnold is
tijdens dezxe markten, het niet misverstane totaal bedrag verdiend van € 1666,00.
De eenmalige kofferbakdag, met veel inzet van Trudy Niemeijer, leverde het fantastische bedrag van
€ 175,00 op.
Agrarische training
Heel benieuwd ben ik naar de ontwikkeling van de nurserie. Hebben de vrouwen het gevolgd. Is er al
een co-operatie opgezet en geregistreerd? Dat is altijd weer spannend.
Dinsdag 17 september stap ik in het vliegtuig om het nodige werk te verzetten, vooral organisatorisch
en het agrarische deel met de vrouwen.
Mijn hoop is dat het bestuur van de schooltjes het werk heeft gedaan waar ik om gevraagd heb. Dan
zit er echt progressie in. Zo komen we langzaam waar we willen zijn.

